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POŽÁRNÍ ÁD
Ba ovy koleje, nám.T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín
(bývalý II.dív í internát)
Provozovatel: RADIX s.r.o., Nad Ov írnou 1591,760 01 Zlín
POŽÁRNÍ ÁD pro innost se zvýšeným požárním zabezpe ením v ubytovací ásti nám. T.G.Masaryka 1280, Zlín
Požární ád je vypracován v souladu §31 vyhlášky . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe nosti a
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
1.

2.

3.

4.

5.

Popis vykonávané innosti a charakteristika požárního nebezpe í: innost je vykonávána v p tipodlažní
zd né budov bez chrán né únikové cesty. Ubytovna je provozována v 5. a 4. NP. innost zde vykonávaná
je uvedená v § 4 odst. 2) písmeno h) a j) zákona . 133/1985 Sb. O požární ochran , ve zn ní pozd jších
edpis . Za provozované innosti se zvýšeným požárním nebezpe ím se považují innosti ve stavbách
ubytovacích za ízeních podle §3 písm. g) vyhlášky . 137/1998 Sb. a v objektech, kde nejsou b žné
podmínky pro zásah.
Požárn technické charakteristiky a nejvýše p ípustné množství látek: Vyskytující se ho lavé látky jsou
sou ástí technického nebo technologického vybavení budovy. Jejich množství nelze p esn stanovit. Jedná
se o d evo, papír, pryž, PVC, PE, textil apod. S ohledem na jejich velké množství druh jsou jejich požárn
technické charakteristiky uloženy v dokumentaci požární ochrany spole nosti.
Stanovení podmínek požární bezpe nosti: V celém objektu a okolí objektu (parkovišt , zelené plochy)
platí zákaz kou ení a jakékoliv používání otev eného ohn . Je zakázáno používání poškozených el. za ízení
( prodlužovací el. kabely, svítidla, el. spot ebi e ), zasahovat do el. rozvad . Ubytovaní mají povoleno
používání vlastních donesených spot ebi na pokojích jen se souhlasem správce ubytovny (mimo
spot ebi e sloužící pro osobní hygienu). Platí zákaz donášení a používání zábavní pyrotechniky, st elných
zbraní apod. Veškeré závady na pokojích nahlásit služb na recepci. Dodržovat technické podmínky a
návody vztahující se k požární bezpe nosti výrobk nebo inností ( tepelná za ízení, el. spot ebi e,
používání istících prost edk s obsahem ho lavých kapalin apod. ). Poškozovat a neoprávn
nepoužívat
cné prost edky PO ( hasící p ístroje ) a za ízení pro zásobování požární vodou ( nást nné hydranty ).
ístupy k hasícím p ístroj m, hydrant m, el. rozvad m, vypína m el. proud a uzáv m vody musí
být vždy volný. Plnit p íkazy a dodržovat zákazy na ozna ených místech. Udržovat rovn ž volné p íjezdové
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku (neparkovat s automobily u objektu v zakázaném
prostoru).
Vymezení oprávn ní a povinností osob: Do budovy je vstup nepovolaným osob zakázán ( zajiš uje služba
na recepci). Provád t svá ské práce je možné v budov jen na písemný p íkaz a za podmínek
stanovených ve sm rnici k zajišt ní požární bezpe nosti p i sva ování. Osobám v objektu je zakázáno
provád t práce ( nap . oprava el. za ízení, sva ování ), pokud nemají odbornou zp sobilost pro výkon
takových prací podle zvláštních p edpis ( p íslušná elektrokvalifikace, platný svá ský pr kaz apod. )
Stanovení podmínek pro bezpe ný pobyt a pohyb osob: Únikové cesty musí být volné, nezaskládána
za ízením nebo materiálem, nezúžené a ozna ené bezpe nostními zna kami. Východy z jednotlivých
podlaží budovy musí být zajišt ny tak, aby byly kdykoliv použitelné pro evakuaci (nap . náhradní klí
v krabi ce u zamykatelných dve í).

Požární ád je platný od 1.5.2012
Ve Zlín dne 1.5.2012

Jednatel spole nosti Radix. s.r.o.
Petr Ko ének
BA OVY KOLEJE: Nám stí T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín /bývalý II. dív í internát/
Provozovatel: RADIX, s.r.o., Nad Ov írnou 1591, 760 01 Zlín
kontakt: +420 602 728 898 Tomš Jana jana.tomsu@park-in.cz, vrátnice tel. +420 577 001 707
www.batovykoleje.cz info@batovykoleje.cz
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